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COMPARSES CRISTIANES

15/05/2014
El paer en cap de la ciutat,
Àngel Ros, acompanyat de la
presidenta de l’Associació de
la Festa de Moros i Cristians
de Lleida, van presidir l’acte
d’inauguració de la nova seu
social de l’entitat situada en
el carrer Panera 1.
L’alcalde va fer la descoberta
de la placa commemorativa i
en el seu discurs va destacar
que “la nova seu, juntament
amb les d’altres associacions,
estan contribuint, des de la
creació cultural, a reforçar
una part importantíssima de
la ciutat, el Centre Històric,
un barri del qual la història
ens va separar durant molts
anys”.
També va agrair a tots els
festers i festeres i als membres de l’ associació la seva
contribució a la creació “d’un
espectacle global de Lleida”
on la plàstica de les desfilades i els vestits dels diferents
bàndols, juntament amb la
música, fan que la celebració
produeixi imatges úniques de
la ciutat.

El paer en cap fa la descoberta de la placa commemorativa
Per finalitzar, Àngel Ros va
fer un reconeixement per als
fundadors de l’associació i el
seu interès per recuperar la
història i fer-ne una recreació
que permet atansar-la de
manera divertida a la ciutadania, i també va recordar als
festers que “ens miren de
lluny”, com Xavier Aluja o
Emili Loncà., entre altres.
Descoberta la placa, la banda
de música Ilerband va interpretar l’himne de l’Associació i tot seguit la nostra
presidenta la Sra. Teresa

COMPARSES MORES

El Sr. Àngel Ros en el seu parlament

Mayoral, va fer el seu parlament tot fent referència a la
ja dilatada història de la Festa
de Moros i Cristians a Lleida.
A continuació la coral de
l’Orfeó Lleidatà va interpretar la sardana “Molt lluny
d’aquí” basada en un poema
del nostre insigne poeta Marius Torres; i tot seguir per
part dels Serveis Territorials
de Cultura a Lleida va prendre la paraula el seu director,
el Sr. Josep Borrell.
Tot seguit pel grup de música
tradicional “Quartana” es va
tocar una marxa cristiana
tradicional recuperada per la
Festa; i l’Ilerband va interpretar la marxa cristiana
“Capitania Cides”
En acabar el Sr. Miquel Padilla, vicepresident primer de la
Diputació de Lleida ens va
parlar de la importància de la
Festa arreu i del compromís
de col·laboració de la Diputació envers la Festa de Moros i
Cristians, tal i com ja van fer
amb el vestuari històric.
Continua a la pàg. 4
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Pàg in a 2

P A R L A M E N T D E L A P R E S I D E N TA D E L ’ A S S O C I A C I Ó
L ’ A C TE D E I N A U G U R A C I Ó D E L A N O VA S E U S O C I A L
Doncs entre una cosa i altra: Tenim la
festa servida.
A l’any 1995, l’associació de veïns de
Cavallers comença a fer la recerca i fa les
gestions per que a l’any 1996 es faci la
primera Entrada de gala.
Un any en que es contacta i es fan els
primers assajos al Roser amb els amics
d’Ontinyent, el titular del Segre deia:“se
hacen clases de Moros y Cristianos”,
(agost 95), es fan diferents presentacions
i a l’any 1996, el 12 de maig, al bell mig
de la plaça Sant Joan es fa el primer enfrontament entre els Moros i Cristians i
per cert el bàndol guanyador va ser el
dels Cristians.
Teresa Mayoral al seu discurs
15/05/2014
Bona tarda,
Alcalde, sr. Director general de cultura
popular, diputats, regidors, Capitans i
capitanes, abanderats i abanderades,
Amigues, Amics, presidents ass. Veïns,
Festeres i festers
Per molts la inauguració del Local de
Moros i Cristians de Lleida pot semblar
un acte secundari i sense massa importància, però per als que coneixeu aquesta
Associació, en sou membres, i fins i tot
els que hi heu estat , reconeixereu que
parlem d’un acte molt important.
Fem una mica d’història, fa 20 anys, a no
gaires metres d’aquí i mentre es feia un
cafè, es parlava de dinamitzar aquest
barri i fer alguna activitat que emplenes
el nostre Centre històric. Un dels que
feia cafè, feia dies que anava amb la ceba
al cap de seguir i perseguir informació
sobre un ball que s’havia deixat de fer a
l’any 1945, i que els que el coneixem
sabem que n’és una mica de “ceballut”,
doncs en aquell cafè es decideix començar a caminar. I, si.
Per una altra banda en una batalla de
flors uns anys abans i després d’un concert de “al Tall” i darrera de la banda de
la Olleria, alguns, permeteu-me la expressió, “adelantats” van fer unes filadetes.

Els primers parlaments els fa en Vidal
Vidal, després il·lustres lleidatans ens
han escrit aquest parlaments, escriptors i
no escriptors però això si, sempre tenint
en compte que la Festa de Moros i Cristians de Lleida te alternança en la victòria, fet que la diferencia de totes les
altres festes de Moros i Cristians i que
ens dona aquest to de tolerància a vencedor i vençut, si perds, l’any que ve
guanyaràs.
En aquesta empresa hi han jugat un paper molt important els regidors que des
de l’ajuntament de Lleida ens han recolzat en tot moment i ens han fet confiança en lo que es preparava.
El primer, l’ Antoni Llevot , va veure
molt clar que allò que s’anava gestant
seria alguna cosa important, encara que
em sembla que tenia una mica de por
escènica en el darrer moment.
Després, Xavier Sàez, sempre al costat i
recolzant l’Associació, l’any passat ens
va escriure el text dels parlaments dels
capitans i dels ambaixadors.
Amb la Montse Parra es va prendre la
decisió de que la festa passes a tenir dos
dies i un cap de setmana propi, un gran
repte que ens consolida ja com a festa.
Agrair també la aportació de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Lleida amb la Festa de Moros i Cristians
de Lleida, també des de l’inici.

A

Aquell primer any, la Sra. Isabel Clara
Simó apadrina la iniciativa, i s’adonen
que “a Lleida es volia més ser moro que
cristià” La Senyora Isabel Clara Simó
podria ser considerada la nostra primera
pregonera, després ..., després la nostra
festa ha tingut grans pregoners i grans
pregons, i de tota mena, alguns d’ells
molt acadèmics i il·lustratius, recordem
el pregó del que aleshores era rector de
la universitat de Lleida, el Doctor Viñes,
l’ Antoni Siurana també va fer l’honor de
pregonar la nostra festa, l’ Angel Ros,
que ens va parlar de l’aigua, i l’actor fill
de Gerri de la Sal, Carles Canut, que ens
va fer cinc cèntims dels mites dels moros
al Pallars, la regidora de cultura, la senyora Parra, i el pregó de fa 15 dies del
Conseller Josep Maria Pelegrí.
Pregons que al llarg d’aquest temps han
tingut diferents indrets i que finalment
sembla que tenen el seu lloc, allà dalt on
va començar tot, i on comença tot cada
any, al Castell de Rei, permeteu-me que
aprofiti per presumir d’ indret,de marc
incomparable per cinc dels nostres actes,
el Turó de la Seu Vella.
Gràcies per l’acollida que amb la nostra
festa es te per part de tots els treballadors del Turó de la Seu Vella i gràcies
per la paciència que tenen amb nosaltres.
En aquest marc la nostra festa és molt
més lluïda i molt més espectacular.
Durant aquest ja 19 anys, moltes experiències, molts records, dinou capitanies
per bàndol , dinou moments i dinou
sensacions al passar per sota del Pont del
Lleó, a vosaltres capitans i abanderats
que heu fet del vostre lluïment personal
un gran lluïment de la festa graàies, i,
penseu que pels motius que siguin no
esteu ja a la festa, aquesta casa que avui
inaugurem és casa vostra, sempre hi
tindreu la porta oberta i de ben segur
alguna filada amb la que tornar a baixar
el carrer Cavallers, als que encara feu
pinya, gràcies!!
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Però, ara estem aquí per parlar del local,
i també em veig en la obligació de mirar
enrere.
Espai per nosaltres, si tenim que ser
fidels a la realitat, no n’hem tingut, llocs
per emmagatzemar, doncs si, per canviar
-nos el dia de la festa,... però espai, espai
podríem començar al carrer Tallada que
en un principi si, però al final va ser un
magatzem; potser tampoc, no es veia
aquesta necessitat fins que la festa va
créixer i va anar adquirint un volum i
necessitat de relació.
Permeteu-me, que ara parli d’una carambola.
L’Associació de la Festa de Moros i Cristians, tenia el local a Tallada 1, i la Junta
ja tenia, des de feia bastant temps, interès en buscar un lloc dins del centre
històric, es clar, com a seu definitiva de
l’Associació i els baixos d’aquesta casa ja
els havíem visitat alguna vegada, i, en
aquestes, desgraciadament, cauen uns
edificis molt prop d’aquí, i cal recol·locar
als veïns, i nosaltres tenim que sortir de
Tallada, com que les converses sobre
aquest espai estaven avançant i el primer
pis es lliure, nosaltres fem cap cap aquí,
els festers entenen el canvi i malgrat
veure que l’ espai es petit, per part d’alguns ,podem fer ús de la pista de la Panera i com que nosaltres fem moltes
coses a l’exterior, ens sembla interessant
i així es recupera l’esperit del Roser,
i...comença tot!!

Pàg in a 3

Fer el projecte de remodelació dels baixos, adequació dels pisos superiors i
redacció del projecte de cessió. El projecte el fa l’arquitecte de l’ajuntament
Montse Garcia que interpreta molt be les
nostres necessitats. La signatura de l’acord es fa al setembre de 2013 i ja podíem començar les obres que com molt be
sabem tots,totes les obres porten enrenous i algunes vegades sorpreses i canvis,però l’obra s’acaba amb molt d’esforç
per part de tots els festers, amb la seua
aportació, aquella “derrama”...., Gràcies,
a tots, sense aquesta aportació no hauria
pogut ser.
Als industrials que heu treballat, gràcies
per la vostra paciència amb nosaltres i la
vostra predisposició als darrers canvis,
gràcies a Construccions Luque, a Fontaneria Macarulla, a Villahoz ebenistes,
pintors, a Josep Pijoan per la seva aportació amb la part elèctrica.
Gràcies, Montse Garcia per la paciència,
per la dedicació que has tingut amb nosaltres, el resultat s’ho valia!!!
No em vull deixar a l’EMU i als regidors
que hi heu ficat una mica més en els
moments en que aquest procés s’aturava,
el Sr. Josep Presseguer, la Sra. Marta
Camps i com no l’aportació del Sr. Guillermo Hervera.

I també agrair al jove artista Joan Pallé
per deixar la façana amb aquest aspecte,!!!
Des del primer moment en que vàrem
arribar al barri, Jaume I el Conqueridor,
vam ser rebuts molt bé, i ens impliquem
en el barri, però penso que encara tindrem que aprofundir una mica més en
aquesta qüestió, però només som uns
nouvinguts, i hem de caminar junts una
mica més.
Jo sóc la tercera presidenta de l’Associació i no podria ara emplenar-me la
boca d’agraïments sense tenir en compte
al nostre primer president, Jaume Aluja.
Jaume a tú, tots et devem el poder estar
aquí ara, gràcies!!!
I al Joan Gomis, hi va ser molt poc
temps, però també cal donar-l’hi les gràcies per la seva dedicació.
Mireu, aquest diumenge ,d’aquí , de casa
nostra, sortiran, molt elegants, els festers que lluiran el vestuari històric, el
nostre orgull i el nostre patrimoni.
Ho he dit moltes vegades, la Maria Cucurull i la Diputació de Lleida hi tenen
molt a veure en aquest bé de déu de
vestuari , i ara, ho repeteixo.
Diumenge, sortirà tot el vestuari de casa
nostra i els veuran sortir , aquells festers
que durant aquests dinou anys han baixat del tren de la vida, alguns d’ells se’ls
miraran orgullosos ja que per ells, tenir
casa nostra també era un gran projecte.
No vull acabar sense agrair a cadascún
dels membres de la “meua” junta, la seva
dedicació, el seu temps i el seu recolzament en moments durs, gràcies Vicente!!!, Tere, Marisa, Andreu, Encarni, i
Gràcies Encarnació!!!!
Gràcies a tots per ficar ‘hi, com diria el
Tito, Seny, pit i collons.
Amics, Per la festa de Moros i Cristians i
per Lleida: sempre!!!
Teresa Mayoral

Autoritats i públic assistent a l’acte d’inauguració
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Ve de la pàg. 1
A continuació el grup ”Quartana” va
interpretar la peça “El contrapàs del
Nan”, i tot seguit el Sr. Lluis Puig , director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, va remarcar en el seu parlament, la importància de la tasca cultural que està fent
l’Associació i el fet de que es una de les
entitats que ja forma part de l’entramat
social de Lleida i de Catalunya.
Tot seguit, l’Ilerband va oferir al públic
assistent la marxa mora “Sisco”, i en
acabar, per part de la presidenta de l’Associació, la Sra. Teresa Mayoral i el
vicepresident, el Sr. Vicente Luengo, es
va fer entrega d’ obsequis de reconeixeme nt per la se v a i ne sti mable
col·laboració amb la nostra entitat a la
regidora Marta Camps, al ex- regidor
Josep Presseguer i a l'arquitecta Montse
Garcia.
Finalitzat el lliurament d’obsequis va
prendre la paraula el Sr. Àngel Ros,
alcalde de la ciutat, que va agrair a tots
els festers i festeres i als membres de l’
associació la seva contribució a la creació “d’un espectacle global de Lleida”
on la plàstica de les desfilades i els vestits dels diferents bàndols, juntament
amb la música, fan que la celebració
produeixi imatges úniques de la ciutat..
Per cloure l’acte, l’Ilerband va interpretar la marxa mora “Ximo”.
Un acte fantàstic i molt emotiu !

Pàg in a 4

El director general de Cultura Popular

El vicepresident de la Diputació de Lleida

Detall del grafiti de la façana del nou local social ,obra de Joan Pallé Argilés

J UA N D I E G O I N G E L M O ,
F E S TA 2 0 1 4

G UA N Y A D O R D E L C A R T E L L D E L A

17/03/2014
Juan Diego Ingelmo, va ser el guanyador del Concurs de Cartells de la Festa de Moros i Cristians 2014 amb la seva obra “casco”, que representa un casc de cavaller
amb la mitja lluna a un costat i la creu cristiana a l’altre.
Ingelmo es creatiu en una agència de publicitat de Castelló i ja va resultar guanyador
del Concurs de Cartells de l’any 2012.
Va rebre un premi de 800
euros, que li va ser lliurat el
dia 18 de maig a l’entrada
infantil, per la presidenta de
l’Associació, la Sra. Teresa
Mayoral i la regidora de l’ajuntament de Lleida, la Sra.
Montse Parra.
Juan Diego Ingelmo, va aprofitar el fet de recollir el premi
per gaudir de l’Entrada Infantil i de l’Entrada de Gala.
Entrega del premi a Juan Diego Ingelmo

Cartell guanyador del concurs 2014
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Pàg i na 5

EL CONSELLER PELEGRÍ,

PREGONER DE LA

F E S TA

27/04/2014
El lleidatà Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, va ser aquest any el pregoner de la Festa
2014.
L’acte que es va desenvolupar al Castell del
Rei - la Suda, va comptar amb l’assistència de
diverses autoritats locals, càrrecs de la Festa i
nombrosos festers i festeres amb la seva presidenta Teresa Mayoral al front.
En el seu discurs, Josep Maria Pelegrí va recordar els fets històrics que han succeït a Lleida i que estan vinculats a la Festa de Moros i
Cristians, aprofitant per dir que la societat
lleidatana sempre ha sabut posar de manifest
Lliurament a Josep Maria Pelegrí de un record com a pregoner de la Festa 2014
el seu tarannà integrador de les diferents cultures que s’han establert al
llarg dels segles a les terres de ponent.
També va destacar el desig de tots els lleidatans de que la Seu Vella arribi a
ser Patrimoni Mundial de la Humanitat i la seva confiança de que els actes
que l’Associació de la Festa de Moros i Cristians fa al conjunt monumental
serveixi també per aquest fi.
Per part de la presidenta de l’Associació se li va agrair el haver pogut
comptar amb la seva presència en el pregó i li va fer entrega d’un record
commemoratiu.
Per finalitzar l’acte la banda de música llerband va oferir un concert a tots els
assistents amb l' interpretació de peces musicals variades, des de pasdobles,
mambos, marxes mores i cristianes a un recull de música tradicional catalana.
Més tard, per finalitzar la jornada, es va celebrar un dinar que va comptar
amb la presència dels festers i festeres assistents al Pregó i en aquesta ocasió
del pregoner Josep Maria Pelegrí.

Josep Maria Pelegrí en el moment del seu pregó
27/04/2014
Des d’aquest butlletí, L’ Associació de la Festa
de Moros i Cristians de Lleida vol agrair al
Consorci del Turó de la Seu Vella i al seu Director, el Sr. Pep Tort i Bardolet, que un any
mes un dels nostres actes més importants com
és el pregó, s’hagi pogut celebrar a les instal·lacions del Castell del Rei - la Suda.
La nostra associació, com a membre del Consell Cívic i Social del Consorci, farà tots els
possibles perquè un dia el nostre monument
més important, com és la Seu Vella, sigui distingit com a Patrimoni Mundial de la Humanitat.

Autoritats i públic assistent al pregó
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Pàg in a 6

E N L A C AVA L C A DA DE L S

REIS

05/01/2014
Membres de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida van
participar en la cavalcada dels “Reixos” de la ciutat amb la participació
d’un nombrós grup de festers i festeres de totes les comparses.
Els festers fent filades, van lluir els vestits de protocol de les seves
comparses i van acompanyar al seguici del reis de l’Orient, Melcior,
Gaspar i Baltasar.
La cavalcada va ser retransmesa per televisió de Catalunya i va ser una
manera més de donar a conèixer la nostra Festa i els nostres vestits
històrics al nombrós públic, sobretot nens i nenes, que van omplir els
carrers de la ciutat.
Festers al seguici dels Reixos

L’ALCAL DE

V I S I TA L E S O B R E S D E L N O U L O C A L S O C I A L

10/01/2014
El paer en cap, Àngel Ros, va visitar les obres del nou
local social i va destacar que era molt positiu que les
entitat associatives de referència de la ciutat tingueren les
seves seus socials perquè això facilitava el desenvolupament de les pròpies entitats i, a més, en el cas de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, en un
barri com el Centre Històric perquè ajudarien a

Fotos: Herminia Sirvent.

dinamitzar la vida del barri.
Per la seva banda, la presidenta de l’Associació, Teresa Mayoral, va
explicar que aquest espai, que es preveu que estigui enllestit a la primavera, servirà per dinamitzar i catalitzar la vida associativa dels seus
socis i sòcies, així com les activitats pròpies que realitza l’entitat i va
agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Lleida per tirar endavant
aquesta actuació.

CURS

DE

CAPS

D ’ E S Q UA D R A

15/03/2014
El mes d’abril, l’Associació va organitzar un curs de caps d’esquadra
dirigit a tots aquells festers i festeres que volien perfeccionar la desfilada,
i que es va dur a terme a la pista poliesportiva de Panera.
Per la banda dels moros va assessorar als festers la membre dels
Al·leridís, Inma Romero i pel bàndol dels cristians la Pallaresa, Encarna
Domínguez.
Aquesta iniciativa, que va ser molt ben acollida per tothom, probablement es repetirà en properes edicions de la Festa.

Festers assajant de cap d’esquadra.
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C A L Ç O TA DA

DELS

AL·LERIDÍS

02/03/2014
Un nombrós grup de membres i familiars de la comparsa dels
Al·leridís van celebrar la seva tradicional calçotada al local social
de la partida de Rufea.
Aprofitant l’ocasió van començar els assajos de la comparsa fent
unes “filaetes”,en aquesta ocasió donada la proximitat del carnaval, disfressats amb estètica “carnavalera.”
L’àpat va reunir més d’una cinquantena de persones que van
degustar uns bons calçots i carn a la brasa, tot això és clar, ben
amanit amb vi i cava de la terra.

Foto de família dels Al·leridís

I I C A L Ç O TA D A P O P U L A R

AL

CENTRE HISTÒRIC
23/03/2014
El diumenge 23 de març, l’Associació de la Festa va celebrar la
II Calçotada Popular a les instal·lacions de la pista de la Panera
al Centre Històric.
Tot i que el temps va ser fred i ventós, prop de noranta festers,
festeres i amics dels Moros i Cristians de Lleida, es van reunir
per passar una bona estona i gaudir dels calçots i la carn a la
brasa, que com en la darrera edició va ser preparada pels companys de la comissió d’intendència i per un grapat de festers
voluntaris, molt manyosos en l’art de la cuina a la brasa.
Nois i noies, no se que faríem sense vosaltres.
Gràcies.

Assistents a la II Calçotada Popular de l’Associació.

ENTRANYABLE

DIA DEL SOCI AL NOU LOCAL SOCIAL

04/04/2014
Per primera vegada es va celebrar al nou local social del carrer
Panera 1 de Lleida el “Dia del Soci”, que va comptar amb
l’assistència d’un gran nombre de festers i familiars que van
voler donar la benvinguda als nous socis i retre un homenatge
molt emotiu a tots els companys que han mort sent festers i
festeres.
Per part de la Comtessa dels Anglesola, Teresa Alcaine Insa i
la Saïda dels Banu-Hud, Carme Delgado del Pino es van
lliurar els diplomes als nous socis.
La nostra Presidenta Teresa Mayoral, va agrair a tots els
presents la seva assistència i va destacar que el primer acte que
es feia en el nou local de l’Associació fos per rebre als nous
membres de la Festa i per recordar als companys que ens han
deixat.
Foto de grup dels nous socis al local del carrer Panera 1.

L’As so ci ació de la Fes ta de
Mo ros i C ris ti ans de Llei da no
s ’i de nti fi ca, neces s àri ame nt, am b
l ’ o p i n i ó q u e e x p r e s s e n e ls
arti cles s ig nats .

L’ASS OC IA CI Ó

A L A XII TRO BA DA DE G RUPS
D E R E C R E A C I Ó M E D I E VA L D E C I U TA D I L L A .
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Festers desplaçats a Ciutadilla per participar a la desfilada.

ELS URGE LLE NCS

04/05/2014
Com ja és habitual en els darrers anys, per
part de l’Associació de la Festa es va
col·laborar amb la localitat de Ciutadilla en la
Trobada de Grups de Recreació Medieval,
tot fent una desfilada pels seus carrers.
Fruit d’aquesta col·laboració, l’edició de la
Festa 2014 tornarà a comptar amb la participació dels Hospitalers de Ciutadilla en el
seguici del bàndol cristià de la capitania dels
Anglesola.

REGALEN EL SEU ESCUT

15/05/2014
Membres de la comparsa dels Urgellencs, amb
motiu de l’acte d’inauguració del nou local social,
van fer entrega a la presidenta de l’Associació del
seu escut de comparsa per la nova seu.
L’escut es obra de Cecília Giró, esposa del fester
Fernando Peleato i ha estat fet en policromia
sobre fusta.
Els urgellencs fent entrega de l’escut de comparsa

LO
VOCABULARI
FESTER
NOVATO
Familiarment, nouvingut,
passerell, principiant,novell,
novençà, principiant, tendre.
A la comparsa dels Al·leridís
carinyosament, torracollons,
pesat, feixuc, insuportable.

L’ASS OC IA CI Ó

A L’OFRENA FLORAL AL
N O S T R E P A T R Ó , S A N T A N A S TA S I

11/05/2014
Com ja és tradicional, l'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida va participar a la
processó i posterior ofrena floral a Sant Anastasi, patró de la ciutat.
La comitiva estava formada per tots els càrrecs de la Festa i en arribar a la plaça de Sant Joan, la
Comtessa dels Anglesola, Teresa Alcaine Insa i la Saïda dels Banu-Hud, Carme Delgado del Pino
van fer entrega d’un ram de flors en representació de l’Associació.
L’ofrena, inclosa al programa de Festes de la ciutat, va ser l’ inici per l’Associació, de tota la sèrie
d’actes que es van dur a terme durant el cap de setmana fester.

Els càrrecs de la Festa a l’església de Sant Joan
AMB EL SUPORT DE:

La Comtessa i la Saïda encapçalen el seguici de l’Associació
PATROCINEN:

